
Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis  

“Deschis pentru cine? Echitate în Cunoștințe Deschise”, 

21 – 27 octombrie 2019 
 

Program de activități  
Săptămâna Internaţională a Accesului Deschis 2019 (Open Access Week) este un eveniment global, care a ajuns în acest 

an la a douăsprezecea ediţie. Tema declarată pentru anul 2019 este „Deschis pentru cine? Echitate în Cunoștințe 

Deschise”. 

În fiecare an, bibliotecile din întreaga lume pledează pentru schimbare prin participarea la Săptămâna Internațională a 

Accesului Deschis (OA), eveniment global creat de SPARC și partenerii în anul 2008, care este o oportunitate pentru a 

deschide cercetarea, pentru a crește vizibilitatea subvențiilor, a accelera cercetarea și a utiliza descoperirile pentru a 

îmbunătăți viața oamenilor. 

Accesul Deschis (Open Access - OA) presupune ca informația științifică, cu consimțământul autorilor, să fie disponibilă pe 

Internet astfel încât utilizatorii s-o folosească în mod gratuit, s-o poată descărca, copia, distribui. Beneficiile OA sunt: extinderea 

accesului la informația științifică, multiplicarea oportunităților de publicare, sporirea vizibilității științifice a savanților, înlesnirea 

comunicării științifice, economia resurselor destinate cercetării și publicării etc. 

Nr. Denumirea activității Data Ora 
desfășurării 

Locația 

1. Lansarea oficială a Săptămânii Accesului Deschis 
 

21.10.2019 12:00 Sala de lectura 
nr. 2, et. 2, bl. 
central 

2. Informarea despre Săptămâna Accesului Deschis. Distribuirea  
materialelor informative și promoționale privind Open Acces. 
 

21.10.2019 – 
27.10.2019 

12:00 – 17:00 Spațiul expozițional 
BNRM, et.1, bl. 
centeral 

3 Masă rotundă. Sistem național de cercetare deschisă în 
Biblioteconomie și Științe ale Informării – consolidare în domeniul 
Biblioteconomiei și Științelor Informării.  
Conceptul Repozitoriului Tematic Național 
Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și 
Științe ale Informării (V. Osoianu, E. Dmitric,  L. Corghenci) 

22.10.2019  10.00 CFP, et. 2, bl. 2 

4. ”Acces la informație – acces la Cunoștințe deschise”. Expoziție cu 
expunerea  achizițiilor științifice recente de publicații ale bibliotecii  
 

21.10.2019 – 
27.10.2019 

9:00 – 19:30 Sala de lectura 
nr. 2, et. 2,                     
bl. central 

5. Accesul Deschis – sistem deschis de partajare a informațiilor și 
cunoștințelor. Știința Deschisă. 
Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și 
Științe ale Informării  (L. Corghenci) 

 

23.10.2019 9.00 CFP, et. 2, bl. 2 

6. Atelier profesional. Accesul Deschis: oportunități pentru bibliotecile 
publice. Accesul la reviste/articole în Acces Deschis. 
În colaborare cu Biblioteca publică raională „Mihail Sadoveanu” 
Formatori: E. Dmitric, A. Drăgănel 

23.10.2019 9.30 
 

Biblioteca publică 
raională „Mihail 
Sadoveanu”,  
or. Strășen 

7. Brainstorming ” Metode, instrumente și idei de promovare a Bazelor 
de date” 

23.10.2019 14:00 Centrul Pro 
European, et. 3,      
bl. central 

8. Baze de date științifice Open Acces. 
Prezentarea resurselor electronice în acces deschis: EIFL, DOAJ 
(Directory of Open Access Journals), IBN(IDSI), etc. 

24.10.2019 14:00 Sala de lectura 
nr. 2, et. 2, bl. 
central 

9. ”Beneficiile Accesului Deschis pentru studii şi cercetare”. Dialog cu 
utilizatorii (individual şi în grup) 

21.10.2019 – 
27.10.2019 

  

10. Sesiune informativă “10 lucruri pentru a descoperi Europeana”  24.10.2019 15:30 Centrul Pro 
European, et. 3,   
bl. central 

11. ”The Internet’s Own Boy”, vizionarea filmului biografic despre 
Aaron Swartz, programator american, scriitor, organizator politic și 

activist ce a făcut campanie pentru internet gratuit. Film pertinent în 

explorarea accesului la informaţii, Swartz fiind acuzat de instanţele 
americane pentru diverse activităţi legate de accesarea articolelor 

ştiinţifice. 

21.10.2019 – 
27.10.2019 

 Spațiul expozițional 
BNRM, et.1, bl. 
centeral 

 

Pentru informaţii: 022 22 51 11 

https://sparc.org/


 


